SUNUŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergimizin değerli
okuyucuları, dergimizin Haziran 2016 sayısı
ile tekrar sizlerleyiz. Yeni editörlük
ekibimizle birlikte bize verilen bu görevi
yerine getirebilmeyi ve dergimizin kalitesine
katkı sağlayabilmeyi diliyoruz.
1999 yılından beri Haziran ve Aralık
aylarında düzenli olarak çıkan Afyon
Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 2015
sayısından itibaren online olarak yayınına
devam etmektedir. Dergimiz Haziran 2014
sayısından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM’in
öneri ve eleştirileri çerçevesinde çeşitli
düzenlemelere tabi tutulmuş, boyutu ve
tasarımı değiştirilmiş, makalelere DOI
numarası
tanımlanmıştır.
Yapılan
değişikliklerle
dergimiz
uluslararası
standartlara uyumlu hale getirilmiştir. Bu
doğrultuda bizden önce bu görevi yürütmüş
olan baş editörümüze ve editörlük ekibinin
değerli üyelerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Yapılan bu iyileştirmeleri dikkate alarak
dergimiz için yeni hedefler ortaya koymak
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. EBSCO
ve ASOS’ta taranmakta olan dergimizin, hem
ULAKBİM’de
hem
de
diğer
alan
endekslerinde taranması için çalışmalara
devam etmekteyiz. Yine önceki dönemlerde
de olduğu gibi dergimizde özgün ve nitelikli
bilimsel çalışmaların yayınlanması için titiz
bir değerlendirme sürecini işletmekteyiz.
Dergimize gönderilen tüm yazılar editörlük
ekibi tarafından ön değerlendirmeye tabi
tutulmakta, içerik ve şekil şartları açısından
uygun olmayan ve benzerlik oranı yüksek
bulunan
makaleler
hakemlik
süreci
başlatılmadan
reddedilmektedir.
Online
makale yönetim sistemi üzerinden yürütülen
değerlendirme sürecinde hakemlerin ve
yazarların isimlerinin saklı tutulduğu kör
hakemlik sistemi kullanılmaktadır. İki hakem
tarafından kabul edilen makaleler kural olarak
yayıma kabul edilmektedir. Editör ya da
Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda
ise hakem sayısı artırılmaktadır. Hakem
değerlendirme
sürecinin
daha
etkin

işleyebilmesi için editör ekibimiz tarafından
ön değerlendirme için 15 gün, hakem
değerlendirme için 30 gün, revizyonlar için 15
gün ve son değerlendirme için 15 gün olmak
üzere standart süreler belirlenmiştir. Ayrıca
bu sayımızda yayınlanan makalelerin geliş ve
kabul tarihleri de makalelerin ön sayfasında
yer
almıştır.
Yayınlanan
makalelerde
görüleceği gibi, dergimizde toplam hakem
sürecinin daha kısa sürede tamamlandığını
görmek sevindirici bir gelişmedir.
Dergimizin bu sayısında 11 adet makale
bulunmaktadır.
Bir
önceki
sayımızın
yayınından itibaren çok sayıda makale
tarafımıza ulaşmış, bu makalelerden bir kısmı
ön değerlendirmede içerik ve etik kurallara
uygunluk dikkate alınarak yayımlanabilir
bulunmamış, bir kısmı değerlendirme
sürecinde hakemler tarafından reddedilmiştir.
Dergimize gönderilen diğer makalelerin ise
değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu
süreçte bir sonraki sayımız için kabul alan
makaleler için dergi web sayfasında
(http://www.iibfdergi.aku.edu.tr)
“kabul
edilmiş makaleler” bölümü oluşturulması ve
araştırmacıların
yararlanması
adına
makalelerin erişime açılması için gerekli
düzenlemeler devam etmektedir. Ayrıca tüm
yazım kurallarını da içeren standart bir format
dosyasının da sitemizde paylaşılarak,
yazarların makalelerini dergi şekil şartlarına
uygun hale getirmesinin kolaylaştırılması
sağlanacaktır.
Bu sayıda emeği geçen editörlük ekibimize ve
tüm
hakemlerimize
teşekkürlerimi
sunuyorum. Dergimizin sonraki sayılarında da
kalitemizi artırmak adına çeşitli düzenlemeler
yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sizden
gelecek öneri ve eleştiriler de bize fayda
sağlayacaktır. Sonraki sayıda görüşmek
dileğiyle…
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